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ŠILALĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 56 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

2022 m. spalio 31 d. Nr. T2-

Šilalė

Posėdis įvyko 2022-10-27 10.00 val. (Savivaldybės posėdžių salėje).

Posėdžio pirmininkas – Algirdas Meiženis.

Posėdžio sekretorė – Sandra Balčienė.

Į rajono Savivaldybės tarybą išrinkti 25 nariai. Posėdyje dalyvavo 23 Tarybos nariai

(sąrašas pridedamas). Dėl pateisinamų priežasčių nedalyvavo – Vytautas Jucius, Akvilė

Gargasaitė.

Posėdyje dalyvavo 7 kviestieji asmenys (sąrašas pridedamas).

Algirdas Meiženis informavo, jog balsavimas vyks per elektroninio balsavimo sistemą,

jei iškiltų techninių kliūčių siūloma išrinkti Balsų skaičiavimo komisiją, į kurią siūlomi Lineta

Dargienė, Petras Dargis, Erika Gargasė.

Tarybos nariai vienbalsiai pritarė vardinio balsavimo komisijos sudėčiai.

Darbotvarkė Tarybos nariams pateikta. Posėdžio pirmininkas informavo, kad jei bus

norima daugiau padiskutuoti ir aptarti kitus aktualius klausimus, bus galima prie papildomų

klausimų (įterpti 2.16. Papildomi klausimai). Posėdžio pirmininkas teiravosi, ar yra klausimų dėl

darbotvarkės bei siūlė jai pritarti.

Gedeminas Sungaila informavo, kad pristatys Dalės Briedienės klausimus (13 ir 14),

nes D. Briedienė dėl asmeninių priežasčių negalėjo dalyvauti Tarybos posėdyje.

Valdemaras Jasevičius prašė, kai bus aptarti visi sprendimai, pristatyti Savivaldybės

energijos taupymo planą.

A. Meiženis prašė Administracijos direktoriaus, kad pasirūpintų, jog kažkas galėtų

pasiruošti ir pristatyti informaciją (apie Savivaldybės energijos taupymo planą).

Gedeminas Sungaila prie papildomų klausimų norės informuoti ir supažindinti Tarybos

narius apie socialinio būsto statybos galimas vietas.

Meras Algirdas Meiženis siūlė balsuoti už darbotvarkę su pakeitimais ir patikslinimais.

Darbotvarkė patvirtinta. Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktai darbotvarkei su

pakeitimais ir patikslinimais. Balsavo: UŽ – 23.

Posėdžio pirmininkas priminė Tarybos veiklos reglamento 62 punktą, kuriuo

vadovaujantis diskusijose kiekvienu svarstomu klausimu Tarybos nariai gali pasisakyti po 5

minutes. Svarstomu klausimu vienas tarybos narys gali pasisakyti vieną kartą. Antrą kartą kalbėti

iki 3 min. tas pats Tarybos narys gali tarybai sutikus. Posėdžio pirmininkas, Tarybai sutikus,

svarstomu klausimu iki 3 minučių gali leisti pasisakyti ir kitiems posėdyje dalyvaujantiems

asmenims. Taip pat, vadovaujantis Tarybos veiklos reglamento 65 punktu, pasibaigus

diskusijoms, pranešėjai ir papildomi pranešėjai turi teisę tarti baigiamąjį žodį (iki 3 minučių).

Posėdžio pirmininkas taip pat priminė Tarybos veiklos reglamento 79 punktą, kuriuo

vadovaujantis Tarybos narys, prieš pradedant svarstyti klausimą, kuris jam sukelia interesų

konfliktą, privalo informuoti tarybą apie esamą interesų konfliktą ir pareikšti apie nusišalinimą.

Išjungti mikrofoną, ištraukti registracijos kortelę ir palikti posėdžių salę. Taip pat vadovaujantis

reglamento 62 punktu, skelbiama, jog tik posėdžio pirmininkas gali nutraukti kalbantįjį. Taip pat
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posėdžio pirmininkas kontroliuoja pasisakymo trukmę ir, jeigu ji viršijama, įspėja kalbėtoją, o

jam nepaklusus nutraukia pasisakymą.

Posėdžio pertrauka planuojama po 1 val. 30 min., kitos – pagal poreikį.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo tvarkos aprašo

patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

2. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo Nr. T1-219

„Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“ pakeitimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

3. Dėl Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti, naudojimo

tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė.

4. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d. sprendimo Nr. T1-

285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo

programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė.

5. Dėl fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams,

įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

6. Dėl valstybinės žemės sklypo įrašymo į neprivatizuojamų žemių planus.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

7. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo Nr. T1-73

„Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono savivaldybės

vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti), prižiūrėti ir saugaus

eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“ pakeitimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

8. Dėl elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimo.

Pranešėjas Martynas Remeikis.

9. Dėl valstybės turto perėmimo, įregistravimo Šilalės rajono savivaldybės nuosavybėn

ir perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

10. Dėl Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto,

esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimo patikėjimo teise Šilalės rajono savivaldybės

administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

11. Dėl Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d. sprendimo Nr. T1-

210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos aprašo tvirtinimo“

pakeitimo.

Pranešėja Reimunda Kibelienė.

12. Dėl Šilalės rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų dalinio kelionės išlaidų

kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus.

13. Dėl Šilalės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų kelionės

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila.



3

14. Dėl Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios

programos patvirtinimo.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila.

15. Dėl mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės rajono

savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimo.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius.

16. Papildomi klausimai.

Pranešėjas Algirdas Meiženis.

1. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės strateginio planavimo organizavimo

tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su papildymu – 3 skyriaus

15 punkte įrašyti „Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimą, stebėseną, vertinimą ir

ataskaitų rengimą organizuoja savivaldybės administracijos direktorius“ ir prašė pritarti.

Raimundas Vaitiekus tikslinosi dėl sprendimo projekto.

Rima Norvilienė klausė tiesiogiai Mero, kaip vertina ir kaip atrodo rajonas su šiuo

strateginiu planavimu, ir kaip vertina savo darbą bei atstovavimą rajonui tiek regioniniu, tiek

nacionaliniu lygmeniu.

A. Meiženis atsakė, jog administracija ruošia strateginius planus, dalyvaujama

regioninėje plėtroje, kalbamasi bendrai, renkamasi ir čia, ir jeigu manoma, kad kažkas ne taip,

galima teikti pasiūlymus. Šios dienos aprašas yra atitinkantis reikalavimus ir gali būti tvirtinamas

Taryboje.

R. Vaitiekus siūlė 12.2. papunktyje išbraukti žodžius „gali būti“ ir antrame sakinyje

išbraukti „rekomenduojama, kad“.

Pasisakė R. Norvilienė, A. Meiženis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už R. Vaitiekaus pasiūlymą.

Pritarta pasiūlymui balsų dauguma. Balsavo: UŽ – 18, SUSILAIKĖ – 4 (V. Jasevičius,

E. Auškalnis, L. Dargienė, P. Dargis), PRIEŠ – 1 (R. Titovas).

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 23).

2. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugsėjo 29 d. sprendimo

Nr. T1-219 „Dėl didžiausio leistino etatų skaičiaus biudžetinėse įstaigose nustatymo“

pakeitimas.

Erika Gargasė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Rolandas Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Kvorumas lieka, nusišalinimas priimtas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą su papildymais, numatyti

etatai: Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijai 0,9; Šilalės Dariaus ir Girėno progimnazijai 0,8;

Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus gimnazijai 0,5; Šilalės švietimo pagalbos tarnybai 1; Iš viso 3,2

pareigybės. Taip pat vietoj Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 113,5 reikia padidinti 5

etatais ir įrašyti 118,5 pareigybės (etato) ir prašė pritarti.

V. Jasevičius klausė, kaip bus su finansavimu, Šilalės rajono socialinių paslaugų namų 5

etatams.

D. Vėlavičiutė atsakė, jog bus iš Savivaldybės biudžeto lėšų.

V. Jasevičius klausė, ar turimas rezervas.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad rezervo kol kas neturi.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Vaitiekus klausė apie eilę, kiek valandų per dieną (savaitę) stovintys eilėje žmonės

prašo, kad darbuotojai atvažiuotu pas juos. Nes nuo to priklauso reikalingų etatų skaičius.
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Andrius Jančauskas atsakė, kad pagal valandas neskaičiavo. Pagalba į namus šiuo metu

pasinaikintų visiškai, nebeliktų eilių, o integralioje pagalboje iš 21 laukiančiojo liktų 17

laukiančiųjų. Tuomet 5 etatais suteiktume 26 žmonėms paslaugas iš 43 laukiančių.

Vida Žemeckienė klausė, koks etatas bus įkurtas Švietimo pagalbos tarnyboje.

D. Vėlavičiutė atsakė, kad karjeros specialistas.

V. Žemeckienė klausė, kas padeda vaikams šeimos namuose paruošti pamokas.

A. Jančauskas atsakė, kad Drobūkščių k. bendruomeniniuose globos namuose dirba du

socialiniai darbuotojai ir 4 padėjėjai, tai visi tie darbuotojai padeda vaikams paruošti pamokas.

Vaikų mokymosi rezultatai tikrai nėra prasti.

V. Jasevičius klausė pranešėjos, kada žadama grįžti prie Savivaldybės administracijos

didžiausio leistino darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičiaus mažinimo, kadangi laisvų

etatų yra daug, vien dėl to, kad seniūnijose buvo modernizuotos katilinės, kūrikų tikrai nebėra

tiek priimta, tai šių etatų tikrai turima laisvų.

G. Sungaila atsakė, kad šiam klausimui nepasiruošęs, nes svarstomas visai kitas

klausimas.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Norvilienė klausė socialinių paslaugų namų direktoriaus, ar perspektyvoje mato

paslaugų gavėjų skaičių augantį ar stabilų ir ar 5 įsteigtų etatų darbuotojai ir ateityje turės darbo.

A. Jančauskas atsakė, kad tendencija yra tikrai auganti, visuomenė senėja, tai paslaugų

gavėjų tiktai daugės ir 5 etatų darbuotojai turės darbo krūvį.

Pasisakė Raimundė Gečienė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už sprendimo projektą su papildymais.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 21).

Į posėdžių salę sugrįžo E. Gargasė ir R. Toleikis.

3. SVARSTYTA. Lietuvos Respublikos 2022 m. valstybės biudžeto lėšų, skirtų Šilalės

rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo stiprinimo iniciatyvoms skatinti,

naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Danguolė Vėlavičiutė pristatė sprendimo projektą ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. (UŽ – 22, NEBALSAVO – 1 V.

Jankauskaitė-Milčiuvienė.)

4. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 30 d.

sprendimo Nr. T1-285 ,,Dėl Mokesčio už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio

ugdymo programas Šilalės rajono savivaldybės mokyklose, išlaikymą nustatymo tvarkos aprašo

patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Rasa Kuzminskaitė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Vitalija Jankauskaitė-Milčiuvienė klausė kiek pačios ugdymo įstaigos dalyvauja

projektuose, kurie yra ministerijų organizuojami, Žemės ūkio ministerijos projektuose, kuriuose

galima dalyvauti ir gauti kompensacijas ir gauti būtent kokybišką maitinimą. Taip pat klausė, kas

vyksta Šilalės lopšelyje-darželyje „Žiogelis“, gaunama daugybė tėvų skundų, kad yra labai daug

papildomų rinkliavų, gal yra žinoma situacija ir būtų galima pakomentuoti, ar savivaldybė

informuota ir kaip sprendžiami šitie klausimai.

R. Kuzminskaitė atsakė, kad Šilalės lopšelis-darželis „Žiogelis“ buvo pradėje procesus

ir domėjosi programa, kurią administruoja Žemės ūkio ministerija dėl ekologiškų žemės ūkio

produktų, tačiau susidariusi situacija yra pakankamai sudėtinga, nes įstaigos vadovas šiuo metu

nedirba, tad yra truputį sutrikes dalyvavimas programose. Dėl papildomų rinkliavų iš tikrųjų to

neturėtų būti ir jeigu tokie faktai yra, reikia informuoti. Pinigų rinkti negalima ir toleruoti tokių

dalykų taip pat negalima, kadangi yra Savivaldybės nustatytas fiksuotas mokestis ugdymo

reikmėms ir jų turėtų pakakti ne tik ugdymo priemonėm bet ir visom kitom reikmėm. Įstaigų
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tarybos, kuriose dalyvauja ir tėvų atstovai, turėtų būti taip pat aktyvūs ir tarti savo žodį dėl

pinigų (fiksuoto abonementinio mokesčio), kurie surenkami, jų išleidimo ir paskirstymo.

R. Norvilienė klausė, kaip kitos švietimo įstaigos ir darželiai sprendžia problemą su

kylančiomis maisto kainomis, ar teko domėtis kitų rajonų patirtimi.

R. Kuzminskaitė atsakė, jog sudėtinga kitų rajonų patirtį perkelti. Bet, kiek buvo

peržiūrėta, jau priimtų ir galiojančių kainų, daugumos yra patvirtintos balandžio mėn. mūsų šiek

tiek anksčiau, dar iki didžiojo kilimo, tad tos kainos yra pakankamai įvairios. Pvz.: Klaipėdos r.

2,80 ir 2,40 Eur, Pagėgiuose 2,40 ir 2,10 Eur, Šilutėje 2,56 ir 2,35 Eur, ir t.t. Dauguma rajonų

rengia Tarybos sprendimus ir iki naujų metų planuoja peržiūrėti šias kainas.

Pasisakė V. Jankauskaitė-Milčiuvienė, R. Norvilienė, R. Vaitiekus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 23).

5. SVARSTYTA. Fiksuotų pajamų mokesčio dydžių ir lengvatų, taikomų gyventojams,

įsigyjantiems verslo liudijimus 2023 metais, nustatymas.

R. Toleikis nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

R. Norvilienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 21).

Į posėdžių salę sugrįžo R. Toleikis ir R. Norvilienė.

6. SVARSTYTA. Valstybinės žemės sklypo įrašymas į neprivatizuojamų žemių planus.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

R. Vaitiekus klausė, kokį atsinaujinančios saulės ar vėjo energijos šaltinį planuojama

statyti. Kas šiuo metu tame sklype, ar jį kas nors nuomoja. Sklype nemažai medžių, ar juos

planuojama iškirsti.

M. Remeikis atsakė, kad kol kas vėjo jėgainės neplanuojama statyti, šiuo metu

planuojama apie 0,5 MW saulės jėgainių statyba. Ir medžių ten yra, kai kuriuos bus bandoma

išsaugoti, o kitus reikės šalinti, mažareikšmių krūmų yra dauguma. O žemės sklypas yra laisvas.

A. Meiženis klausė, ar žemės sklypas yra miško paskirties.

M. Remeikis atsakė, kad žemės ūkio paskirties.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 22).

7. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 30 d. sprendimo

Nr. T1-73 „Dėl Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų, skirtų Šilalės rajono

savivaldybės vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, rekonstruoti, taisyti (remontuoti),

prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti, 2022 metų objektų sąrašo patvirtinimo“

pakeitimas.

Gintas Navardauskas nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą su pakeitimais – objektų

sąraše nuo Kvėdarnos g. kelio 411, pinigus 19 120 Eur pridėti prie Jauniaus g. ir prašė jam

pritarti.

R. Norvilienė tikslinosi dėl Lakštingalų g. ir klausė, ar tikrai rangovas negali vykdyti

kitų darbų ir įsisavinti Lakštingalų gatvei skirtą sumą.

M. Remeikis atsakė, kad rangovas jau prieš mėnesį laiko paliko Lakštingalų g., dėl to,

kad reikėjo sutvarkyti elektrą, o kitoje vietoje valstybinėje žemėje stovi žmogaus tvora, todėl

atsirado du keliai: arba eiti į teismus, arba to kelio nepadaryti, arba pasukti to kelio ašį, kelio

ašies pasukimas yra daug paprastesnis, bet reikia koreguoti projektą, o tai užtruks apie 2

mėnesius. Taip pat ESO turi atlikti visus darbus, kad rangovas galėtų toliau vykdyti kitus kelio
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rangos darbus, tai yra, šaligatvių tiesimas, asfaltavimas, grunto sutankymas. Šiuo metu

Lakštingalų g. jokių kitų darbų atlikti galimybės nėra. Bet pagal terminą gegužės mėn. gatvė

privalo būti išasfaltuota.

A. Meiženis klausė ar, negalima darbų atlikti nuo kito galo.

M. Remeikis atsakė, jog negalima, nes reikia keisti kelio ašį.

V. Jasevičius pasisakė dėl kelio ašies keitimo.

E. Auškalnis klausė dėl Lakštingalų g. esančių šulinių.

M. Remeikis atsakė, kad dėl šulinių jau yra sutarta su rangovu, bus sutvarkyta.

E. Auškalnis teiravosi dėl Kaštaunalių k. nuovažos ant kurios stovi didelis akmuo,

klausė, kodėl jis ten atsirado.

G. Sungaila atsakė, jog buvo išsiųstas pranešimas į NŽT, laukiama atsakymo.

Pasisakė Tadas Bartkus, M. Remeikis.

R. Norvilienė klausė Investicijų ir statybos skyriaus vedėjo, ar galįs patikinti ir pareikšti,

kad įvertino situaciją ir pasikalbėjo su rangovu, ir tikrai nėra galimybės tęsti darbus įsisavinant

tuos 71 000 Eur ir ar juos žūtbūt reikia šiais metais perkelti.

M. Remeikis atsakė, kad su rangovais buvo labai daug kalbėta, nėra galimybės įsisavinti

tų pinigų.

A. Meiženis klausė, jeigu nepavyksta šių pinigų panaudoti šiai gatvei ir jei Taryba

nepritartų jų perkėlimui  Grimzdų g., tai suma bus prarasta, neįsisavinta 71 000 Eur.

M. Remeikis atsakė, taip, viską teisingai pasakėte.

R. Norvilienė klausė, kas už tuo pinigus konkrečiai bus padaryta (Grimzdų kelyje), ar

yra numatyti darbai.

M. Remeikis atsakė, taip, jau yra ruošiamasi nuo tada kai UAB „Kvėdarsta“ paliko

Lakštingalų g. ir yra dėliojami įvairūs variantai, šių metų įsipareigojimas – išasfaltuoti 550 metrų

ir įrengti šaligatvius, kitais metais liktų išasfaltuoti virš 700 metrų.

Pasisakė D. Bergelis, R. Vaitiekus, V. Jankauskaitė-Milčiuvienė, A. Meiženis, P.

Dargis.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 22).

8. SVARSTYTA. Elektromobilių įkrovimo stotelių projektavimo paslaugos pirkimas.

Pranešėjas Martynas Remeikis pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

A. Meiženis klausė, ar investavę 15 000 Eur juos susigrąžinsime.

M. Remeikis atsakė, kad sunku pasakyti, 100 proc. negali garantuoti.

Tarybos nariai diskutavo dėl investicijos, privačių investuotojų, privataus kapitalo.

R. Norvilienė klausė, ar buvo domėtasi, kas galėtų būti tas investuotojas, kokios būtų jo

sąlygos.

M. Remeikis atsakė, kad su investuotojais jokių derybų neveda. Vadovaujasi teisės

aktais.

D. Bergelis klausė, kas tas investuotojas ir ar jie siūlėsi.

A. Meiženis atsakė, jog nei su vienu investuotoju nekalbėjo, bendrai domisi ir skaito,

kas vyksta aplinkiniuose rajonuose.

Pasisakė D. Bergelis.

R. Norvilienė klausė, kokiu principu vadovaujantis iš 30 vietų atrinktos 5 vietos ir prašė

patikslinti, kurioje vietoje tiksliai planuojama Vytauto Didžiojo gatvėje.

M. Remeikis atsakė, jog prie ligoninės, ten yra patraukliausia vieta ir ten generuotų

didžiausias pinigines lėšas. O dėl atrinkimo, kadangi perkami du autobusai, jau automatiškai

reikia rengti. Su Administracija buvo kalbėtasi, buvo ir daugiau taškų, bet kadangi projektavimui

reikia lėšų, buvo atrinktos pirmos 5 vietos, jos visos yra Šilalėje.

R. Vaitiekus klausė, jei ne prie ligoninės tai kur, ar yra numatyta kita vieta Vytauto

Didžiojo gatvėje ar reikėtų visai kitą vietą mieste nurodyti.
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M. Remeikis atsakė, kad vadovaujasi pagal ESO skaičiavimus ir jei užtenka galingumo

kažkurioje vietoje, žinoma, būtų renkamasi pati patogiausia vieta.

R. Vaitiekus tikslinosi, ar Pajūrio rekreacinėje teritorijoje.

M. Remeikis atsakė, kad prie bataliono. Reikėtų pasižiūrėti.

A. Meiženis domėjosi, gal rengiant projektą buvo pasidomėta, kiek šiuo metu elektrinių

automobilių yra registruota Šilalės rajone.

M. Remeikis atsakė, kad siūlo žiūrėti ne į praeitį, o į ateitį, jog bus nebegaminami

dyzeliniai automobiliai, apribota gamyba benzininių automobilių, elektromobilių skaičius

neišvengiamai augs. Kiek Šilalės r. yra negali pasakyti, bet visoje Lietuvoje yra apie 1 proc.

V. Jankauskaitė-Milčiuvienė siūlė atidėti klausimą, nes nėra jokio poreikio šiuo metu

svarstyti šį klausimą.

R. Vaitiekus siūlė atrinktoms 5 vietoms skelbti viešąjį pirkimą, jog ateitų investuotojai,

padarytų ir teiktų paslaugą. Siūlė sprendimui nepritarti.

Pasisakė G. Sungaila, A. Meiženis.

A. Meiženis siūlė atidėti sprendimo projektą.

Pasisakė D. Bergelis, R. Vaitiekus, E. Gečas.

V. Janksauskaitė-Milčiuvienė atsiėmė pasiūlymą.

 Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. (UŽ – 14, PRIEŠ – 1 V.

Jankauskaitė-Milčiuvienė, SUSILAIKĖ – 8).

Skelbiama 30 min. pertrauka.

Po pertraukos į posėdžių salę negrįžo ir toliau posėdyje nebedalyvavo Romualdas

Titovas.

9. SVARSTYTA. Valstybės turto perėmimas, įregistravimas Šilalės rajono savivaldybės

nuosavybėn ir perdavimas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise Šilalės rajono

savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą ir prašė jam pritarti.

V. Jasevičius klausė, ar neperimama ko nors neteisėto ir kaip su tuo tiltu, ar viskas taip

ir liks, nusavintas iš valstybės.

R. Kibelienė atsakė, kad dėl tilto dar aiškinamasi, Žemės ūkio fondui buvo rašytas

užklausimas, tai gautame atsakyme buvo rašoma, kad ir kelias, ir tiltas iš melioracijos lėšų

statytas 1989 m. Jog kelias perimtas, jie nesako, kad blogai, bet dėl tilto reikia kreiptis į Žemės

ūkio ministeriją. Tai dar bus kreipiamasi.

Posėdžio pirmininkas siūlė pritarti sprendimo projektui bendru sutarimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

10. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio

nekilnojamojo turto, esančio Kvėdarnos seniūnijos teritorijoje, perdavimas patikėjimo teise

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su patikslinimais

preambulėje įrašyti vadovaujantis 12 straipsnio „1 ir 2 dalimis“ ir prašė pritarti.

Tarybos nariai diskutavo apie administravimo tvarką bei seniūnų pareigas.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Gečienė klausė, kas administruoja baidarių nuomos punktą, aikštelę ir kt.

R. Kibelienė atsakė, kad patikėjimo teise valdys Administracija.

R. Gečienė klausė, kas iki šiol buvo atsakingas.

R. Kibelienė atsakė, jog atsakingas buvo seniūnas.

A. Meiženis siūlė 3 punkte išbraukti „Kvėdarnos seniūnijos seniūnui“, pasiliktų tik

Šilalės rajono savivaldybės administracijai.
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Pasisakė R. Kibelienė, R. Vaitiekus, R. Norvilienė ir siūlė sugrįžti svarstyti komitetuose

ir Taryboje.

Posėdžio pirmininkas pateikė siūlymą dėl atidėjimo ir siūlė pritarti bendru sutarimu.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas bendru sutarimu.

11. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2022 m. rugpjūčio 26 d.

sprendimo Nr. T1-210 „Dėl Šilalės rajono savivaldybės būsto ir socialinio būsto nuomos tvarkos

aprašo tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Reimunda Kibelienė pristatė sprendimo projektą su pakeitimais: 58 punktą

išdėstyti taip „Jeigu asmuo ar šeimos narys tampa neįgaliuoju ir jam ir šeimai nuomojamas

specialiai pritaikytas socialinis būstas.“, 60 punktą išdėstyti irgi dėl pritaikymo arba nėra

specialiai pritaikytas neįgaliesiems (nebuvo nurodyta), 64 punkto nuostatą panaikinti, nes

nebelieka, jog praradus teisę 5 metus į būstą, kad vėl negali stoti į eilę ir gauti būsto, bei

papildyti socialinio būsto ir savivaldybės būsto sutarties nuomos pavyzdinę formą 21.3

papunkčiu dėl delspinigių skaičiavimo 0,02 proc. ir prašė pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė pritarti sprendimo projektui su pakeitimais bendru sutarimu.

NUTARTA. Sprendimas priimtas bendru sutarimu.

12. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės įstaigų darbuotojų dalinio kelionės

išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

E. Gargasė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

R. Stasytienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Pranešėjas Raimundas Vaitiekus pristatė sprendimo projektą su dviem pakeitimais:

preambulėje ir aiškinamajame rašte išbraukti 18 straipsnio 1dalį. straipsnius ir prie aprašo 4

punkto įrašyti papildymą: „Teisę į kelionės išlaidų kompensaciją turi įstaigose dirbantys

darbuotojai, kurių faktinė gyvenamoji vieta yra nutolusi nuo darbo vietos 5 km ir daugiau, ir

darbo užmokestis neviršija valstybės nustatyto vidutinio darbo užmokesčio“.

R. Norvilienė klausė pranešėjo, ar sprendimas nėra kiek skubotas ir neišdiskutuotas.

R. Vaitiekus atsakė.

A. Meiženis klausė, ar yra įskaičiuoti ir pedagogai.

R. Vaitiekus atsakė, kad taip.

R. Norvilienė klausė Administracijos direktoriaus, kokia nuomonė, ar nuo sausio 1 d.

būtų galima leisti dengti tokią sumą (~300 000 Eur).

G. Sungaila atsakė, kad priklausys nuo kitų metų biudžeto suplanavimo, garantuoti, kad

bus dar nepradėjus planuoti kitų metų biudžeto, sudėtinga.

Tarybos nariai diskutavo dėl nustatytų „lubų“  bei „lubų“ sumos.

V. Jasevičius klausė, ar nėra savivaldybės teritorijoje tokių įstaigų, kurios iš savo lėšų

jau taiko šitą kompensacijos mechanizmą.

R. Vaitiekus atsakė, jog kiek žino, ne. Bet yra privačių įstaigų, kurios iš savo lėšų

prisideda vienaip ar kitaip prie kelionės išlaidų.

R. Norvilienė klausė, ar buvo pasidomėta, kaip kiti rajonai, ar turi panašias tvarkas ir ar

dengia kelionių išlaidas visiems ir biudžetinėse ir viešosiose įstaigose dirbantiems darbuotojams.

Pasisakė A. Meiženis.

R. Vaitiekus atsakė, kad tvarkų patvirtintų Lietuvoje yra įvairiausių.

Tarybos nariai diskutavo apie tvarką, kompensacijas, žaliąjį kursą bei nemokamą viešąjį

transportą.

V. Janksauskaitė-Milčiuvienė paliko posėdžių salę ir toliau posėdyje nebedalyvavo.

Tarybos nariai diskutavo apie viešąsias įstaigas, nustatytas „lubas“ ir mokytojus.

V. Jasevičius siūlė atidėti klausimą ir peržiūrėti visas tvarkas ir galbūt sudėlioti į vieną

bendrą tvarką.

A. Meiženis siūlė atidėti iki kito mėnesio, patikslinus visas detales.
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Pasisakė D. Bergelis, R. Norvilienė, V. Jasevičius, A. Meiženis, A. Giedraitienė, A.

Meiženis, R. Vaitiekus.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą pasiūlymą, atidėti iki lapkričio mėn.

Tarybos posėdžio.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas (iki lapkričio mėn. Tarybos posėdžio) balsų dauguma.

(UŽ – 12, SUSILAIKĖ – 6, PRIEŠ – 1.)

Į posėdžių salę sugrįžo E. Gargasė ir R. Stasytienė.

13. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų

kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą su pataisymu, tvarkos

aprašo 1 skyriaus 4 punkte papildyti: „arba iš įstaigų, kurios turi savo lėšų“ ir prašė pritarti.

R. Vaitiekus klausė administracijos direktoriaus, ar galėtų pasakyti, kiek yra tokių, kurių

alga yra 5000 Eur ir daugiau.

G. Sungaila atsakė, kad tokių duomenų neturi, negali atsakyti dėl algų.

Pasisakė R. Norvilienė ir siūlė sugrįžti diskutuoti, svarstyti bei pateikti pasiūlymus.

A. Meiženis tikslinosi dėl 1 mėnesio sumos.

Pasisakė R. Vaitiekus, A. Meiženis.

R. Norvilienė suformulavo siūlymą, sprendimo projektą atidėti neribotam laikui.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už siūlymą atidėti sprendimo projektą neribotam

laikui.

NUTARTA. Sprendimas atidėtas (neribotam laikui) balsų dauguma. (UŽ – 18,

SUSILAIKĖ – 3).

14. SVARSTYTA. Šilalės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo

specialiosios programos patvirtinimas.

Pranešėjas Gedeminas Sungaila pristatė sprendimo projektą su pakeitimais, preambulėje

papildyti 16 straipsnio 4 dalimi ir pakeisti 41 straipsnio 3 punktą į 41 straipsnio 3 dalį ir prašė

pritarti.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.

NUTARTA. Sprendimas priimtas vienbalsiai. (UŽ – 21).

15. SVARSTYTA. Mokamų slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugų, teikiamų Šilalės

rajono savivaldybės viešosiose asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainų patvirtinimas.

B. Žirlienė nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

V. Jasevičius nusišalino nuo klausimo svarstymo ir paliko posėdžių salę.

Pranešėjas Osvaldas Šarmavičius pristatė patikslintą sprendimo projektą, taip pat

informavo, jog aiškinamojo rašto pavadinimas yra klaidingas, jis turėtų sutapti su sprendimo

projekto pavadinimu.

A. Meiženis tikslinosi, ar komitetuose buvo kokių pastebėjimų.

R. Norvilienė tikslinosi, ar pamiršta ar kitos priežastys, kad nepaminėta, jog tik Šilalės

rajono gyventojams taikoma dalis, kurią kompensuoja savivaldybė.

O. Šarmavičius atsakė, kad su specialiste praleido.

R. Vaitiekus klausė, kiek tai kainuos.

O. Šarmavičius atsakė, kad komitete tuos duomenis pateikė. Biudžetui tai kainuotų

pagal paskutinių 4 metų lovadienių skaičių 35 000 Eur metams, bet jeigu lovų užimtumas bus

didesnis tai ir poreikis lėšoms bus didesnis. Tiksliai pasakyti to neįmanoma.

A. Giedraitienė klausė dėl stacionarizavimo kriterijų, ar identiški bus visiems.

O. Šarmavičius atsakė, kad galėtų būti identiški.

Pasisakė R. Vaitiekus, R. Gečienė.

Posėdžio pirmininkas siūlė balsuoti už pateiktą sprendimo projektą.
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NUTARTA. Sprendimas priimtas balsų dauguma. (UŽ – 18, SUSILAIKĖ – 1).

Į posėdžių salę sugrįžo V. Jasevičius.

Posėdžių salę paliko S. Olendrienė ir toliau posėdyje nebedalyvavo.

16. SVARSTYTA. Papildomi klausimai.

G. Sungaila pristatė informaciją apie energijos taupymą.

Tarybos nariai diskutavo dėl apšvietimo Šilalės mieste ir rajone, bendro taupymo

požiūrio, tvarkos bei dėl energijos taupymo plano.

Pasisakė R. Norvilienė ir siūlė pasirengti taupymo planą.

Tarybos nariai diskutavo dėl elektros kainų bei modernių šviestuvų.

G. Navardauskas paliko posėdžių salę ir toliau posėdyje nebedalyvavo.

G. Sungaila ir M. Remeikis pristatė informaciją ir pateikė prezentaciją dėl žmonėms su

negalia pritaikyto ir daugiavaikėms šeimoms skirto būsto statybos, galimų žemės sklypų

daugiabučio statybai.

Tarybos nariai diskutavo apie būsto statybą ir žemės sklypo vietą.

Meras informavo, jog kitas Tarybos posėdis planuojamas 2022 m. lapkričio 24 dieną,

komitetų posėdžiai – lapkričio 21 d.

Posėdžio pirmininkas Algirdas Meiženis

Posėdžio sekretorė Sandra Balčienė
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